
 

 

  
  

Januari – Maart 2020  

 

 
VU:  
Babs Krekels 
Noëmi Brouwers   
  



 

HOPPER voor al je 
scouts-aankopen:  

scoutshemden  
slaapzakken tenten  

rugzakken  
en veeeeel meer!  

  
De HOPPER-winkel in de buurt is te vinden in de Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen  

  

  
  

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u 
zaterdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 17u  

in juli ook maandag open van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u  
  

De HOPPER-winkel is de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  
  

Onze groepsnummer is A3306G  
  



 

Dank aan onze sponsors 
 

  



 

Woord vooraf  
 

Jeetje winter 
Vind je het niet mooi geweest? 

Van alle seizoenen 
Haat ik jou het meest 

Okee, je bent soms wel gezellig 
En soms ook wel knus en fijn 
Maar doe mij toch maar lente 
Dus laat dat zonnetje er zijn! 

 
Ja hoor lieve vrienden, het is weer zo ver, de winter is er.  

Dat betekent sinterklaas, kerstbomen en lekkere chocolademelk voor drie 
maanden lang.  

En dat betekent ook een hele boel nieuwe vergaderingen dus blader maar 
snel verder in de knip en ontdek alle toffe dingen die jullie leiding heeft 

voorzien.  
 
 

 
Groetjes 
De redactie  
knip@47aka.be  

  

  



 

Groepsleiding  
Beste leden, ouders, leiding en andere Knip-lezers, 
 
Alvast fijne feestdagen en een prettig 2020 gewenst! Wij hopen er weer een 
fijn jaar van te maken samen met jullie. Wat gaan we komende maanden zoal 
doen? 

25 januari gaat de eerste editie van Toost! door in Edegem. Dit ter 
vervanging van de kerstboomverbranding die helaas niet meer mag doorgaan. 
We zullen hier wel opnieuw staan met een hapje en een drankje!  

Het weekend van 14/02-16/02 gaan we opnieuw op groepsweekend. Dit jaar 
gaat het weekend door in Ekeren. Meer info hierover krijgen jullie later via 
brief. 

In juli gaan we naar goede gewoonte op groepskamp. Deze zomer trekken we 
naar hopperverblijf De Kluis in Sint-Joris-Weert. We geven jullie alvast de 
data mee zodat jullie deze kunnen blokkeren: 

Kapoenen: 14 juli 2020 t.e.m. 21 juli 2020 

Welpen: 14 juli 2020 t.e.m. 21 juli 2020 

Jonggivers: 11 juli 2020 t.e.m. 21 juli 2020 

Givers: 11 juli 2020 t.e.m. 21 juli 2020 

Jins: 11 juli 2020 t.e.m. 21 juli 2020 

De +22 gaat helaas niet mee op kamp. 

Wij kijken alvast uit naar een spetterend 2020! Hopelijk jullie ook? 

De groepsleiding, 

Axeline, Justine en Sara 

groepsleiding@47aka.be  



 

Wall of posters  
 

  



 

KAPOENEN  
 
Hoi Kapoenen!  
 
Het nieuwe jaar is van start gegaan, ben jij benieuwd wat 2020 in petto heeft? 
Vele leuke scoutsvergaderingen, die kunnen we jou al garanderen! We gaan 
namelijk de komende vergaderingen in thema zetten…  
Er was eens in een land hier niet zo ver vandaan een superleuke scoutstak, 
genaamd DE KAPOENEN! In de wonderlijke wereld van de scouts komen we 
allerlei vreemde wezens tegen. Wie die wezens zijn, wat ze doen en wat ze 
van ons willen, kom je allemaal te weten tijdens onze knotsgekke 
vergaderingen!  
 
Kan je toch niet komen? Verwittig ons dan alsjeblieft op het e-mailadres 
kapoenen@47aka.be.  Ook voor al je vragen kan je ons op deze manier altijd 
bereiken, of telefonisch! Onze telefoonnummers kan je vinden onderaan de 
knip.  

 
Zondag 5/01/2020 (13u-16u): Zwemmen 
Na al dat wandelen doorheen dorpen, bergen en 
valleien komen we aan bij een gezellig meertje. Daar 
ontdekken we de wonderlijke onderwaterwereld van 
de zeemeerminnen en zeemeermannen. Dus trek je 
zwembroek alvast aan en spetteren maar!!! Om zeker 
te zijn dat we aan dezelfde onderwaterwereld staan 
verwachten we jullie om 13 uur in zwembad De 
Waterperels te Lier (Kazernedreef 100, 2500 Lier)! Tot dan! 
 
 
Zondag 19/01/2020 (13u-16u): Trollenspel 
Vandaag gaan we naar het leukste land ter wereld, namelijk trollenland! In 
trollenland leven de gelukkigste wezens ter wereld. Ze zingen, dansen en 
knuffelen de hele dag door. Wat is er nu leuker dan dat? Maar wat is dat nu de 
ingang van trollenland is gesloten en iedereen is ongelukkig. Kunnen jullie 
ons helpen weer kleur en plezier in trollenland te maken?  

mailto:kapoenen@47aka.be


 

KAPOENEN  
 

 
Zondag 02/02/2020 (13u-16u): Schaatsen 
Brrrrrr wat is het hier koud! Dat is omdat we in het land van koningin Elsa 
zitten. En zoals jullie weten houdt zij van ijs en schaatsen, maar wat is er nu 
leuker dan schaatsen met een koningin? Wel schaatsen met al je vriendjes 
van de akabe natuurlijk! Kleed je lekker warm aan en kom met ons mee naar 
de ijsbaan. We spreken af om 13uur in Antartica Moerelei 119, 2610 
Antwerpen. 
 
 

Groepsweekend 14-15-16/02/2020 
Omdat de wereld te groot is om op ons eentje te 
ontdekken, gaan we een weekendje op stap met heel de 
Akabe. Al die grote kindjes die we op onze tochten 

passeren, leren we dit weekend eens extra goed kennen. 
Wij hebben er nu al zin in!! En jullie?  

 

 
Zondag 1/03/2020 (13u-16u): Snoezelen 
We hebben al zo veel wezens ontmoet dat het eens hoog tijd 
is dat we het wat rustiger aan gaan doen. Deze vergadering 
gaan we in een snoezelruimte deze rust vinden. Al onze 
zintuigen zullen gestimuleerd worden door een combinatie 
van muziek, lichteffecten, trillingen, tastmateriaal en 
geuren. Verdere info rond locatie volgt nog. Tot dan! 
 
Zondag 15/03/2020 (13u-16u): Volksspelen 
Op onze tochten door het bos zijn we aangekomen in een gezellig dorpje. 
Maar er lurken boze wezens in het bos rond het dorp. Zij komen elke nacht 
naar het dorp en stelen alle technologie van de kinderen. Dat maakt de 

kinderen heel verdrietig. ☹ Maar wij hebben een plannetje om de kinderen 

weer vrolijk te maken zonder technologie. Doen jullie mee? 
  



 

 

KAPOENEN  
 
Takweekend 20-21-22/03/2020 
Jajaja het is weer zo ver we gaan weer op weekend. Het leek als de dag van 
gisteren dat we elkaar voor de eerste keer ontmoette op de overgang. Wat 
gaat de tijd toch snel.  
Wat we gaan doen, naar waar we gaan en wie er met ons mee gaat gaan we 
nog niet verklappen. Dat blijft nog een geheimpje tussen jullie leiding. Maar 
wees gerust het zal een weekend zijn om nooit meer te vergeten!!!  

 

 

Tot snel! 
Groetjes, 
Jullie kapoenenleiding  
 
 
Contactgegevens: 

Noémie: 0479/025986 

Nico: 0491/101035 

Elke: 0473/818747  

kapoenen@47aka.be 
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WELPEN  
 

3 januari (vrijdag) 16-19u 
Koken van een 3 gangen menu 

We vieren het nieuwe jaar ook met jullie, met ETEN, 

ETEN, En nog eens ETEN!!! 

Wij likken onze vingers er al bij af!  

Koksmutsen of mooie keukenschorten zijn zeker 

welkom! 

 

19 januari (zondag) 10-13u  
Geocatchen 

Haal je kompas al maar boven, want wij gaan 

schatten zoeken, niet te geloven! 

Met een tablet in de hand, zoeken we echt aan elke 

kant. 

Heb je zin, ga je mee? Dat is echt een top idee!!! 

2 februari (zondag) 13-16u 
Cinemavergadering  

Met een popcorn in de hand zetten we ons hele lokaal 

aan de kant.  

Welke film het zal worden geeft de leiding een hoofd 

vol zorgen. 

Het komt wel goed dat zal je zien, het wordt echt waar 

een dikke 10.  

Een dekentje voor de film is een goed idee, breng dit dus zeker mee. 

 

 

14-16 februari (meer info volgt) 
groepsweekend  

Een weekend met heel wat meer leden, spijtig genoeg 

met weinig beroemdheden. (Margot komt wel) 

Alle takken paraat, we gaan eens naar een ander 

leefklimaat.  

Iedereen gepakt en gezakt, eventueel met een 

verrassingsact.  

  



 

 

 

WELPEN  
 

1 maart (zondag) 13-16u 
Piratenvergadering 

Zijn jullie er helemaal klaaRRRGGGGHHHH voor? Wij 

al zeker wel hoooRRRRRGGGHHH. 

Vechten tegen hAAAAAAien met zwAAARHHHden! 

Misschien vinden we wel schatten vandAAAARGHH 
 

15 maart (zondag) 13-16u 
ruimtevergadering 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel, nee dat is het niet…. 

Het is de akabe die je aan de hemel ziet.  

Een ruimteschip, een ruimtereis, nee we gaan niet naar 

Parijs. 

Heb je de alïen al gezien? Of was het toch gewoon een 

welp misschien? 

 

20-22 maart (meer info volgt) 

takweekend (ledenweekend)  

Op weekend met meer dan de welpen alleen, kijk 

dus zeker om je heen.  

De kapoenen, welpen en de plus22 gaan er een 

topweekend van maken! 

 
Margot Nols  Dorien Lamberts  Hylke Somers  Stan Corrigan  
0495459760  0470581810  0468160999 0470653234 

 

  



 

 

 

JOGIS  
.   

Hey allerliefste, tofste, meest geweldige jogi’s,  

Dit is alweer de tweede knip van het jaar, wat vliegt te tijd snel 

als je, je amuseert!  

Ook deze keer staan er weer fantastisch leuke vergaderingen op 

de planning, lees maar snel verder om ze te ontdekken. 

 

Zondag 5/01/2019 (10-16u):dikzakkenvergadering  

Vandaag mogen jullie, jullie verkleden als echte 

“dikzakken”, steek dus maar overal kussens, 

het is vandaag om ter dikst. Op deze manier 

gaan we allemaal spelletjes spelen, wij hebben 

er al ontzettend veel zin in. Tot dan!  

 

 

Vrijdag 17/01/2020 ( uren volgen nog): filmavond  

Omdat de leiding examens heeft, doen 

we deze vergadering op een 

vrijdagavond.  

We kijken gezellig samen een film. Neem 

je lievelingsfilms en een dekentje mee en 

dan wordt het zeker een top avond!  

 

 

 

Zondag 2/02/2020 (10-16u): kookvergadering  

Kan jij goed koken? Goed groenten snijden? 

Kom het vandaag allemaal te weten, want 

vandaag gaan wij de echte kok in ons naar 

boven halen.  Verkleed je als kok en we 

maken samen het lekkerste middagmaal.  

Je hoeft dus deze keer niet zelf je 

boterhammen mee te nemen.  

  



 

 

 

JOGIS  
 

14/02-16/02/2020: groepsweekend  

Dit weekend gaan we spelletjes spelen, ravotten, eten, slapen, 

lekker gek doen met heel de akabe, want wij gaan op 

groepsweekend, joepie!! De leiding heeft er alvast heel veel zin 

in. Meer info volgt.  

 

 

 28/02-1/03/2020: takweekend  

Na het drukke weekend met heel de 

akabe is het nu even tijd om rustig met 

onze tak op weekend te gaan.  Op dit 

weekend gaan we elkaar nog beter leren 

kennen en mega veel plezier maken.  

Meer info volgt.  

 

 

Zondag 15/03/2019:districtsdag 

Vandaag gaan we met alle jonggivers van 

ons district Molenbos een spel spelen. Het 

wordt een dag waarop we andere kinderen 

gaan leren kennen, waar we een cool, 

groot spel gaan spelen en zo veel meer. 

Het wordt een super leuke dag!  

Meer info volgt. 

 

Ziezo, dit was de tweede knip van het jaar. Hopelijk vinden 

jullie alle vergaderingen mega tof en kunnen jullie er altijd 

bijzijn. Tot dan!  

 

Groetjes Julie, Diederik en Janne  

 

  



 

 

 

GIVERS  
 

Yoooooow givers, bij deze de tweede knip! Ja inderdaad, het jaar gaat al mega 

snel want het is al januari! Ook deze vier maanden staan er weer geweldig leuke 

vergaderingen op het programma! Wil je weten wat we gaan doen? Lees dan snel 

verder! 

 05/01: één-tegen-allen (10:00-16:00u) 

De eerste vergadering van het nieuwe jaar! Woep woep, 

maar we hebben onze buikjes vol van al die lekkere 

feestmaaltijden! Vandaag gaat er geen kalkoen op tafel 

liggen, koekjes op een schaal of kroketjes in een kom, 

neee wij gaan actief doen! Met z’n allen werken we 

mega leuke opdrachtjes af en genieten we van elkaars weerzien na de vakantie. 

 

17/01: filmvergadering (19u30- 21u30u) 

Gezellig samen een film kijken? Jaaaa, dat is het plan. 

Popcorn gaat er niet zijn, maar wel andere lekkere 

hapjes! We zetten zetels en leggen er veel dekens en 

kussens in, zo maken we er een fantastisch, geweldig, 

leuke ontspannende vrijdagavond van! 

 

02/02: ruiltocht (10:00-16:00u) 

Vandaag gaan we de gemeente Edegem 

onveilig maken. Allez we gaan ons nog steeds 

gedragen hoor! We beginnen met één ei en 

gaan zien wat we daar allemaal voor kunnen 

krijgen. We maken er een mooie wandeling 

van en ons amuseren doen sowieso.   



 

 

 

GIVERS  
 

14/02-16/02: groepsweekend  

Wat gebeurt er als je alle taken van akabe 

Edegem voor drie dagen in één mixer 

steekt? Een weekend vol plezier, af en toe 

een prot of boer, veeeel toffe spelletjes, 

misschien een paar blauwe plekken, gras in 

je slaapzak, minder proper gepoetste 

tanden, heel lekker eten, gezellig 

gezelschap, vuile voeten, een scheur in je 

kleren, goeie muziek en nog veeeeeel meer! 

Dat klinkt toch goed of niet? Awel zet dit 

weekend dan zeker in je agenda, zodat je het niet mist! 

  

28/02-29/09-01/03: takweekend 

Samen met de jogi’s en de jins gaan we op takweekend. De praktische info volgt 

nog. En ook het thema blijft nog even een verrassing. Zin om met deze drie 

takken samen op weekend te gaan en je 

nog eens goed uit te leven? Wij kijken er 

enorm hard naar uit en hopen dat jullie er 

allemaal bij kunnen zijn. Laat het 

alsjeblieft tijdig weten moest dit niet zo 

zijn. Alvast merci daarvoor!  

  



 

 

 

GIVERS  
 

15/03: hotdogslag 

Je leest het al hé, we gaan vandaag hotdogs verkopen! Broodjes en groenten 

snijden, het lokaal omtoveren tot een feestelijke eetzaal, onze beste 

verkooptechnieken bovenhalen en dan vooral heeeeel veel volk lokken. Dus nodig 

vooral al je vrienden en familie uit, buren, kennissen, broers, zussen, nonkels, 

tantes, neven en nichten! Wij zetten ons schrap om veel hotdogs te verkopen en 

zo hopelijk veeeel centjes in te zamelen voor op kamp te gaan. (Verdere info 

volgt)   



 

 

 

 

JINS  
 

Hey scoutmoedige jins! Ondertussen zijn we naar verschillende landen 
geweest, maar er is nog veel meer wereld om te zien! 
 
Belangrijke mededeling 1: De nodige informatie (uren, locaties, eten 
voorzien, …) volgt nog. 
Belangrijke mededeling 2: Indien jullie een keertje niet mee op reis 
kunnen, laat dit dan zeker op voorhand weten aan de leiding! 
jins@47aka.be Zo weten wij hoeveel vliegtickets we moeten kopen. De 
officiële Akabe-regel kijkt een vierde afwezigheid zonder verwittiging niet 
meer door de vingers. 
 
Onze laatste reis van 2019 is op vrijag 13 december naar de kerstman op de 
Noordpool! Daarna nemen we eventjes pauze… De leiding heeft blok en 
examens en kan daarom tijdelijk niet op reis gaan. Hopelijk begrijpen jullie 
dit, en kijken jullie alvast uit naar… 
 
Vrijdag 17 januari 2020: Amerika 
Samen met de jogi’s maken we er een 
gezellige, Amerikaanse filmavond van! 
 
 
 
Zondag 2 februari 2020: Spaghetti di Akabe 
(jins vanaf 10u – ouders vanaf 12u) 

Onze verre reizen kosten wel wat centjes, en 
daarom doen we een actie om onze spaarpot te 
vullen! In Italië hebben we spaghetti leren 
koken, en die kookkunsten gebruiken we nu om 
verschillende pasta’s te maken. Nadien eten we 
die samen met onze ouders en families en 
iedereen die wilt lekker op! 

 
 
 

mailto:jins@47aka.be


 

 

 

 

JINS  
 
Vrijdag-zaterdag-zondag 14-15-
16 februari: Groepsweekend 
We gaan MET Z’N ALLEN op 
weekend!! Da’s meer vrienden, 
minder slapen, en maximum fun! 
 
 
 
Vrijdag-zaterdag-zondag 28-29-1 februari-maart: Takweekend 
Samen met de jogi’s en de givers gaan we nog eens op weekend! Wat hoe 
waar? Dat blijft nog even geheim! 
 
Zondag 15 maart: Oceanië (12u-16u) 
Oceanië is een groep eilanden omgeven door veeeel water. En wat doen 
Akabeërs als ze water zien? Uiteraard, erin plonzen! Trek dus maar jullie 
zwembroek of badpak aan! 
Waar: De Waterperels, Kazernedreef 100, 2500 Lier. Brengen (12u) en 
afhalen (16u) aan het zwembad, niet aan het scoutslokaal! 
Meebrengen: badgerief, 10 euro (voor een zwembeurt en een drankje) 
Zorg dat jullie op voorhand geluncht hebben, waterpret vraagt energie! 
Neem daarom best ook nog een kleine hap mee voor nadien. 
 
 
 
 
  



 

 

 

+22  
 

Als +22-leiding willen we jullie alvast een 

gelukkig nieuwjaar wensen. Dat al jullie wensen 

kunnen uitkomen en jullie een fantastisch jaar 

meemaken. We hebben weer enkele leuke 

vergaderingen klaar staan!  

 

19 januari (10u – 16u):  

Binnenkort gaan we op takweekend maar hiervoor hebben we wat 

centen nodig. Daarom gaan we snoep verkopen en gaan 

we deze samen inpakken. Maar om deze snoepzakjes 

goed te kunnen inpakken hebben we een goede en 

stevige maaltijd belangrijk en gaan we met z’n allen 

brunchen! Nemen jullie wat lekkers mee voor de brunch 

en jullie helpende handen? We zien elkaar in het lokaal. 
Afsluitende zullen we nog leuke spelletjes spellen of iets 
knutselen (afhankelijk van het weer). 

 

14-16 februari:  

Eindelijk gaan we op groepsweekend! Samen met alle 

takken gaan we een heel weekend weg en zijn er 

verschillende activiteiten gepland. Meer info volgt nog.  

 

 

20-22 maart:  

1 weekend is niet genoeg. Daarom gaan we samen met de kapoenen en 

welpen nog eens weg. Hou dit weekend dus ook zeker vrij! Meer info zal 

ook weer volgen! 

 
We hebben dus veel leuke vergaderingen gepland en hopelijk zijn jullie er 

allemaal bij! 

+22-leiding 

  



 

 

 

wist je dat ! 
 

 De leiding een week in het lokaal woonde. 
  

 We 26 verschillende jenevers hadden op jenever café;  

 
 Alle oudste takken al gaan zwemmen zijn.  

 
 Iedereen een leuke geld actie heeft gepland.  

 
 We dit jaar weer een quiz doen.  

 
 Het kamp dit jaar op de zelfde datum doorgaat als vorig jaar.  

 
 We nog meer dan 30 potte mais over hebben;  

 
 De keuken al een maand super proper is.  

 
 Het groepsfeest volgend jaar weer doorgaat.  

 
 Dit het laatste puntje is.  

  



 

 

 

Spelletje  
 

  



 

 

 

Vriendenboekje  
Voornaam: Sara 

Naam: Gryp 

Totem: witkoraalblauwe bedaarde Hathi  

jaren in de scouts: 16 jaar 

Ik ben jarig op: 12 september  

Broer(s): 1 

Zus(sen): /           

Werk/ studies: Kleuterjuf 

Leukste moment van de dag: Avond, want dan kan ik met een lekker 
warm drankje in de zetel zitten.  

Favoriete sport: tennis 

Hobby’s: Leiding geven bij de kikkers, tekenen 

Spannendste spel: sluipspel 

Leukste pretpark: Walibi 

Beste boek: Het meisje in de trein.  

Voor dit tv programma blijf ik thuis: Code van Coppens 

Ik ben fan van: Dua Lipa 

Mijn lievelingen cd is: Dua Lipa 

Mijn lievelingsdier is: Olifant 

Het lekkerste eten vind ik: Lasagne 

Wat ik echt niet lust is: champignons  

Op kamp wil ik: Altijd heten bliksem eten en aan het kampvuur zitten.  

Dit wist je nog niet over mij: Mijn ouders hebben een bakkerij.  

Leuke Quote: Ben je niet moe na een vergadering, leef je dan nog meer 
uit op de scouts.  



 

 

 

Kleurplaat  
 

 

  



 

Kapoenen    
05 Januari  13:00u – 16:00u Zwammen  
19 Januari  Brief Trollenspel  
02 Februari   13:00u – 16:00u Schaatsen  
14 tot 16 Februari   Brief  Groepsweekend  
01 Maart   13:00u – 16:00u   Snoezelen  
15 Maart   13:00u – 16:00u  Volksspelen  
20 tot 22 Maart   Brief  Takweekend  
Welpen   
03 Januari  16:00u – 19:00u  Kooken   
19 Januari  10:00u – 13:00u   Geocatchen 
02 Februari   13:00 – 16:00u  Cinemavergadering  
14 tot 16 Februari   Brief   Groepsweekend  
01 Maart   13:00u – 16:00u Piratenvergadering  
15 Maart   13:00u – 16:00u Ruimtevergadering  
20 tot 22 Maart   Brief  Takweekend  
Jogis    
05 Januari  10:00u – 16:00u Dikzakkenvergadering   
17 Januari  ?   Filmavond  
02 Februari   10:00u – 16:00u  Kookvergadering  
14 tot 16 Februari   10:00u – 16:00u   Groepsweekend  
28 tot 1 Maart   Brief  Takweekend  
15 Maart   10:00u – 16:00u  Gemengdvergadering  
Givers    
05 Januari  10:00u – 16:00u  Één tegen allen  
17 Januari  19:30 – 21:30u  Filmvergadering  
02 Februari   13:00u – 16:00u  Ruiltocht  
14 tot 16 Februari   Brief  Groepsweekend  
28 tot 1 Maart   Brief    Takweekend  
15 Maart   10:00u – 16:00u   Hotdogverkoop  
Jins    
17 Januari  10:00u – 16:00u   America  
02 Februari   10:00u – 16:00u Spaghetti di Akabe  
14 tot 16 Februari   Brief  Groepsweekend  
28 tot 1 Maart   Brief  Takweekend  
15 Maart   10:00u – 16:00u Oceanië  
+ 22   
19 Januari  10:00u – 16:00u  Snoepverkoop  
14 tot 16 Februari  Brief   Groepsweekend  
20 tot 22 Maart  Brief  Takweekend   

 



 

 Kapoenen    kapoenen@47aka.be  
Nico Craps                          0491 10 10 35 
Noémie Lobe  0479 02 59 86 
Elke Van Der Auwera  0473 81 87 47 
 
Welpen     welpen@47aka.be  
Stan Corrigan  
Hylke Somers  
Margot Nols 
Dorien Lamberts 

0470 65 32 34 
0468 16 09 99 
0495 45 97 60 
0470 58 18 10 

 
Jogi’s jonggivers@47aka.be  
Janne De Proost  
Julie Buelens  
Diederik Van Besauw 
Charlotte Coox 

0498 14 15 86 
0468 18 52 80 
0499 22 70 77 
0470 03 77 16 

 
Givers      givers@47aka.be  
Babs Krekels  
Lotte Heirbaut  
Stan De Grauw  

0470 06 73 80 
0499 63 69 09 
0471 87 54 06 

 
Jins      jins@47aka.be  
Tine Journée 
Lore Wouters 
Emma Van Geystelen 
Noëmi Brouwers 

0471 27 44 54 
0495 79 40 17 
0483 10 47 54 
0478 38 64 64 

 
+22    plus22@47aka.be  
Justin Peten  
Alex van Herwegen 
Caro Fagardo  

0479 02 99 77 
0468 15 33 98 
0478 58 27 33 

 
Klimop     klimop@47aka.be  
Ellen Van Oers  0478 66 68 45 

Axeline Lobe    0471 13 61 64  

 
  
Groepsleiding    

groepsleiding@47aka.be  

 Axeline Lobe    0471 13 61 64  
Sara Gryp    0477 24 93 65 
Justine van Loock  0497 30 76 38 


